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           1. júla 2020 

Vec 
Chránička pre optický kábel – upovedomenie o podkladoch rozhodnutia 
 
 

Dňa 20.01.2020 bol na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu 
environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na 
životné prostredie (ďalej len ,,MŽP SR“) doručený podnet Mgr. Mariána Michaleca, 
Štefánikova 828/10, 020 01 Púchov, na začatie konania podľa § 19 zákona č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) v súvislosti s navrhovanou 
činnosťou „Chránička pre optický kábel“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“).  

 
MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 

písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny 
orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) 
v spojení s § 54 ods. 2 písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov upovedomilo podľa § 18 ods. 3 
správneho poriadku listom č. 5337/2020-1.7/ed; 6422/2020 zo dňa 07.02.2020 známych 
účastníkov konania, že dňom doručenia podnetu podľa § 19 ods. 3 zákona o posudzovaní 
vplyvov začalo konanie o podnete, v ktorom MŽP SR rozhodne, či navrhovaná činnosť 
podlieha posudzovaniu podľa zákona o posudzovaní vplyvov.  

 
V súlade s § 19 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov MŽP SR listom č. 5337/2020-

1.7/ed; 6422/2020 zo dňa 07.02.2020 zároveň informovalo povoľujúci orgán – Obec Dolné 
Kočkovce o začatí konania o podnete. Predmetným listom MŽP SR rovnako informovalo 
navrhovateľa Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov (ďalej len „navrhovateľ“) 
o začatí konania o podnete a zároveň si vyžiadalo od navrhovateľa  projektovú dokumentáciu 
navrhovanej činnosti a informácie na objasnenie požiadaviek podnetu. Projektová 
dokumentácia bola na MŽP SR doručená obcou Dolné Kočkovce dňa 21.05.2020. 

 
MŽP SR si v zmysle § 32 ods. 1 správneho poriadku, za účelom zistiť presne a úplne 

skutočný stav veci, vyžiadalo listom č. 5337/2020-1.7/ed; 24978/2020 zo dňa 27.05.2020 
stanoviská od rezortného orgánu, povoľujúceho orgánu a dotknutých orgánov ako aj informácie 
od navrhovateľa na objasnenie požiadaviek podnetu, ktoré tvoria podklad rozhodnutia. 

 
Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku MŽP SR oznamuje, že účastník konania 

a zúčastnená osoba má možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu 
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i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Vyjadriť sa k podkladu 
rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie možno do 
5 pracovných dní od doručenia tohto upovedomenia. 

 
Do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na MŽP SR, na 

adrese Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, v pracovných dňoch v čase od 09:00 do 
15:00 hod. 

 
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa, 

ktorú vyhlásila Vláda Slovenskej republiky podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a na 
vydané opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na predchádzanie 
vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19, MŽP SR odporúča dohodnúť si termín 
nahliadania do spisu vopred telefonicky alebo e-mailom. 

 
S pozdravom 

 
 
 
 
         Ing. Roman Skorka 
             riaditeľ odboru 
 
 
 
 
 
 
Rozdeľovník  

Doručuje sa (elektronicky): 
1. Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov 

 
Doručuje sa (poštou): 
2. Mgr. Marián Michalec, Štefánikova 828/10, 020 01 Púchov 

 
 


